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LITURGIEKALENDER JUNI en JULI 2019 

 
Wat je in anderen wilt ontsteken, moet in jezelf branden. 

Augustinus 

Zondag 2 juni 9.30 uur:  7e zondag van Pasen:  

God groeit in ons 
Wereldcommunicatiedag 

Lezingen: Handelingen 7,55-60 en Johannes 17,20-26 
Voorganger:  René Hornikx 

 

Zondag 9 juni 9.30 uur: Eerste Pinksterdag:  

Een frisse wind 
Lezingen: Handelingen 2,1-11 en Johannes 14,15-

16.23b-26 
Voorgangers:  Joost Koopmans, osa en Marleen Kremers, 

pastoraal werkster 
U kunt de Pinkstersfeer verhogen door in roodgetinte kleding te komen! 

  

 
  

Maandag 10 juni 11.00 uur: Tweede Pinksterdag:  
Maria, Moeder van de kerk 

Lezingen: Genesis 3,9-15.20/Handelingen 1,12-14 en 

Johannes 19,25-34 
Aansluiten bij de viering van Glorieux 

  

Zondag 16 juni 9.30 uur: Feest H. Drie-eenheid:  
De heilige Geest helpt jullie 

Vaderdag 

Lezingen: Spreuken 8,22-31 en Johannes 16,12-15 

Voorganger: Dolf van der Linden osa 
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Zondag 23 juni 9.30 uur: Feest van het H. Sacrament:  
Deel en iedereen kan eten 

Lezingen: Genesis 14,18-20 en Lucas 9,11b-17 

Voorganger:  Marleen Kremers, pastoraal werkster 

  

Zondag 30 juni 9.30 uur: 13e zondag door het jaar:  
Kijk vooruit! 

Lezingen: 1 Koningen 19,16b.19-21 en Lucas 9,51-62 

Voorganger: Annelies Rosier, pastoraal werkster 

  

Zondag 7 juli 9.30 uur: 14e zondag door het jaar:  
Ik wens dit huis vrede 

Lezingen: Jesaja 66,10-14c en Lucas 10,1-12.17-20 of 
10,1-9 

Voorganger:  Joost Koopmans, osa 

  

Zondag 14 juli 9.30 uur: 15e zondag door het jaar:  
Bewogen worden 

Lezingen: Deuteronomium 30,10-14 en Lucas 10,25-37 

Voorganger:  René Hornikx 

  

Zondag 21 juli 9.30 uur: 16e zondag door het jaar: Maak je niet 

zoveel zorgen 
Lezingen: Genesis 18,1-10a en Lucas 10,38-42 

Voorganger: Wim Kalb, priester 

  

Zondag 28 juli 9.30 uur: 17e zondag door het jaar:  

Zo moeten jullie bidden 
Lezingen: Genesis 18,20-32 en Lucas 11,1-13 

Voorganger: Johan Wolbrink, diaken 

  

Zondag 4 augustus 9.30 uur: 18e zondag door het jaar:  

Verlang niet naar meer bezit 

Lezingen: Prediker1,2;2,21-23 en Lucas 12,13-21 

Voorganger: Joost Koopmans, osa 

  

De Vastenactie 2019 voor de  

Stichting Speelcadeau Eindhoven 
 

De Vastenactie van onze gemeenschap heeft € 707 opgebracht. De zusters van 

Glorieux brachten € 1.042 bij elkaar zodat de totale opbrengst € 1.750 is. 
Hartelijk dank voor uw gift.   
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Zelf branden om licht te zijn voor anderen 
 

Als ik ’s morgens in de Bijbel lees, kijk ik in de spiegel van mijn ziel. Sommige 
woorden uit de Schrift spreken mij aan, andere woorden hoor ik liever niet. 

Gedachten die me aanspreken zijn een bevestiging van wie ik ben en wat ik doe. 

Woorden die me niet zo aanspreken wil ik niet horen. Het zijn echter juist die 
woorden die ik tot mijn ziel moet laten doordringen. Ze vormen mijn opdracht. Ze 

vragen iets van mij. Ze zijn een uitnodiging om er mee aan de slag te gaan.  
 

Na het ontbijt sla ik de krant open en dan kijk ik in de spiegel van de samenleving. 
Waarover ik niet graag lees, daarvan staat de krant vol. Ik hoef eigenlijk geen 

thema’s te noemen die hieronder vallen. We kennen ze allemaal: oorlog daar, ruzie 
hier, onenigheid elders, mensen die omgekomen zijn door natuurgeweld of door 

zinloos geweld. Ik sla de bladzijden hierover graag om. En terwijl ik bezig ben met 
een blad om te slaan, voel ik even dat ik mede-verantwoordelijk ben voor deze 

wereld. Ik ga op zoek naar berichten die me aanspreken: positieve berichten. Maar 
ik weet natuurlijk ook dat positieve berichtgeving niet zo in de smaak valt. Ruzie, 

vetes, nepnieuws daarover zijn smeuïge verhalen te schrijven. We smullen graag 
van het leed van anderen. Of niet soms? 

 
Als Schrift en krant me weer eens op de feiten drukken, lijkt het wel alsof ik in 

twee werelden leef. De wereld die het daglicht kan verdragen en de wereld die het 

daglicht niet kan verdragen. De eerste wereld wordt opgeblazen en de tweede 
verzwegen. Ieder mens heeft iets van deze twee zijden van dezelfde medaille: 

goed en kwaad. We komen het al tegen op de eerste bladzijden van de Bijbel. 
 

In de komende weken nodigen de evangelielezingen ons uit naar onszelf te kijken. 
Als we dat doen, mogen we weten dat we niet uit Gods genade vallen. God is er 

altijd, veroordeelt ons niet, blijft ons uitnodigen om de gulden regel toe te passen 
in ons leven. We vinden die regel mij Matteüs 7,12: ‘Behandel andere mensen net 

zoals je zelf behandeld wilt worden’. Het toepassen van deze regel vraagt om 
eenvoud. De lezingen in de komende periode helpen ons daarbij. Ze nodigen ons 

uit om drie relaties te onderhouden: de relatie met jezelf, met anderen en met 
God. Anselm Grün spreekt in dit verband over de drievoudige liefde. Wat is 

daarvoor nodig? De handen vouwen voor gebed. Tijd nemen voor jezelf om na te 
denken over enkele vragen: Wie ben ik? Wat beteken ik voor anderen? Doe ik wat 

God me vraagt, er te zijn voor anderen? 

Een tweede thema dat voorbij komt is delen. Dit thema houdt verband met de 
oneliner van Augustinus: ‘Wat je in anderen wilt ontsteken, moet in jezelf 

branden’. 
We horen in de lezingen dat Jezus weet dat het voor ons moeilijk is om te blijven 

bidden en te blijven delen. ‘God zal jullie een helper sturen, de heilige Geest’, zegt 
Jezus tegen ons. Wij kunnen die geestkracht bij elkaar inblazen en aanblazen als 

we van elkaar houden. De geestkracht van Jezus zal ons doen ontbranden zodat 
we licht zijn voor anderen en voor de wereld. 

 
René Hornikx 
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Bidden (4) 
 

In een interview in het dagblad TROUW (3 juli 2018) geeft de benedictijner 

monnik Luigi Gioia aan Stijn Fens zeven tips om succesvol te bidden. We besteden 
in de Kerk-Krant hier aandacht aan. Deze keer deel 4.  
 

Zoek naar een goede gebedshouding 
Elke morgen, voor het ontbijt, bidden mijn vrouw en ik. We zitten op een stoel, 
rug recht, voeten stevig op de grond, schouders ontspannen met de handen 

losjes op de bovenbenen. Een gemakkelijke houding dus die ons niet afleidt en 
waarin we tien minuten bewegingloos kunnen blijven zitten. 

In mijn bidden zie ik God of Jezus - tot wie ik bid - (beter: met wie ik in gesprek 
ga) niet als verre grootheden. Ik zie God en Jezus als iemand met wie ik dagelijks 

in gesprek ben. Zij helpen mij begrijpen waar het in het leven en in het bijzonder 
in mijn leven om gaat. Benedictijner monnik Gioia zegt hierover: ‘God is een 

Vader, hij geeft om ons en hij houdt van ons. Hoe meer ik met dit beeld vertrouwd 

raakte, des te meer veranderde ik. Door jezelf als Zijn zoon of dochter te 
beschouwen, heb je altijd toegang tot Hem. Jezus heeft ons laten zien wat het 

betekent om kind van God te zijn.’ 
 

Om te bidden hoef ik niet meteen op mijn knieën. Het kan wel. In de traditie is 
het knielen een houding waarbij de bidder aanvaardt dat hij of zij klein is in de 

grote wereld. Knielen is een houding van nederigheid. Geen slaafse 
onderdanigheid, eerder de erkenning van onvoorwaardelijke goedheid en liefde 

voor al het geschapene. Wie de grootheid erkent van God, onze Vader buigt zijn 
knieën schrijft Paulus: ‘Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, naar wie alle 

vaderschap in de hemel en op aarde genoemd wordt’.(Efeziërs 3,14-15) 
Toen Jezus naar de Olijfberg ging met zijn leerlingen, knielde hij neer en bad: 

‘Vader, als u het wilt, neem dan deze beker van mij weg. Maar laat niet wat ik 
wil, maar wat u wilt gebeuren’. (Lucas 22,43-44) 

 

Een gebedshouding vind ik belangrijk. De houding zelf mag me niet afleiden van 
het gebed. Als ik op mijn knieën zit en dat doet pijn, gaat mijn aandacht zonder 

het te willen naar mijn pijnlijk aanvoelende knieën. Ik ga verzitten, zoek naar 
een goede balans en zonder dat ik het weet is de tijd van mijn gebed voorbij. 

We mogen niet vergeten dat we ook bidden met ons lichaam. Daarom is het 
aannemen van een goede houding, zittend, knielend, rechtopstaand of liggend 

belangrijk. Het gaat om een houding die je niet afleidt. 
 

Naast knielen en zitten kun je ook staand bidden. Nu ik dit schrijf, zie ik mijn 
vader in het voorjaar bij een akker staan. Hij kijkt over het veld naar het lichte 

groen van het pas uitgekomen graan. Staande deelde hij in stilte zijn dank, hoop, 
verwachting woordeloos met God. Om deze houding enige tijd moeiteloos vol te 

houden leunde hij op de riek of schop die hij bij zich had. 
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Bidden kan ook liggend in een bed. Met bedlegerige zieken op de hospice heb ik 
samen gebeden om kracht om de weg ten einde te kunnen gaan. De ene zieke vond 

het fijn als ik haar of zijn hand vasthield, een ander vouwde liefst zijn handen om 
te bidden tot God die liefde is en altijd van iedereen houdt.  

 

In mijn persoonlijk bidden tot God of tot Jezus, spreek ik Jezus en God altijd met jij 
aan. Aanvankelijk kon ik dat niet, toen voerde het beleefdheidsmeervoud de 

boventoon in mijn bidden. Na het lezen van Exodus 33,11: ‘De Enige sprak 
persoonlijk met Mozes, zoals een mens met een ander mens spreekt’, heb ik de 

schroom overwonnen en spreek ik met God of Jezus zoals ik spreek met een vriend. 
In zijn boek Aangeraakt door God. Leven in gebed, schrijft Gioia: ‘We geloven in 

een God van vriendschap, een God die geen nee kan en wil verkopen aan mensen 
als Mozes, mensen die Hem dichtbij laten komen, vertrouwen en liefhebben zoals 

Hij van hen houdt’. 
 

In de volgende aflevering gaan we in op de suggesties van Gioia om je gebed 
kort en simpel te houden. 
 

René Hornikx 

 

Vrouwenstaking 
 

In Duitsland zijn de vrouwen die binnen de Kerk werkzaam zijn in staking gegaan. 

Met deze actie willen zij hun eisen kracht bijzetten: geef vrouwen een gelijke rol als 
mannen en stel het celibaat niet langer verplicht. Het zijn wensen die al sinds 

Vaticanum II binnen de Kerk sterk leven. Of de stakers de rode en paarse brigades 
die de paus omringen, kunnen vermurwen, is twijfelachtig. Misschien laat het Duitse 

episcopaat zich verleiden om deze onderwerpen op de Vaticaanse agenda te krijgen. 
Het is bijna vijftig jaar geleden dat kardinaal Alfrink naar Rome ging om, 

aangespoord door het Pastoraal Concilie, hier met de paus over te spreken. De 
reactie van Rome op deze veranderingsbeweging leidde tot een donker hoofdstuk in 

de Nederlandse kerkgeschiedenis. Is de Kerk vijftig jaar en vier pausen later op dit 
terrein enigszins soepeler geworden? Het lijkt er niet op. Oude en Nieuwe 

Testament, conciliebesluiten en dogma’s zijn allemaal ontstaan in de culturele en 
wetenschappelijke omgeving van hun eigen tijd. Onze tijd is anders -weliswaar niet 

altijd beter maar wel anders- en vraagt om besluiten die bij deze tijd passen. 
Vaticaan, doe die rare boordjes eens af, haal die kalotjes van je hoofd, kijk eens om 

je heen. “Gods volk onderweg” was een uitspraak van Vaticanum II om de wereld 

duidelijk te maken dat de Kerk niet de clerus is, maar de gelovigen en de clerus 
samen. Vaticaan: maak je bezorgd over de toekomst, luister naar de mensen die de 

Kerk in stand houden en er dagelijks voor in de weer zijn. Doe iets, breng de Kerk 
bij de tijd. Laat de bevrijdende geest van Vaticanum II weer waaien. Geloven in de 

evangelische boodschap is iets anders dan wetten en regeltjes maken die niet 
veranderd mogen worden en theologie bedrijven als ware het een exclusieve 

bezigheid voor academici. 
 

Frans Savelkouls 
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Bijeenkomst Vrienden op 12 april 2019. 
 

Onze vriendenbijeenkomst vond dit jaar plaats in de refter van Glorieux waar 

gastspreekster Ingrid van Neer-Bruggink een presentatie hield onder de titel  
Historisch, augustijns Mariënhage  

“Het oude Mariënhage is een historische en culturele hotspot. Hier stond het eerste 
kasteel van Eindhoven, hier schreef Nicolaas Clopper wereldgeschiedenis met zijn 

Florarium Temporum, hier leefden en werkten kanunniken en monniken, verenigd in 
hun aandacht voor God. Honderden jaren kloosterleven hebben hun sporen nagelaten. 

Wat is hiervan zichtbaar om door te geven? Een kleine terugblik op de augustijnse 
geschiedenis van dit gebouw met aandacht voor Augustinus, de kanunniken en de 

augustijnen.”  
 

Ingrid van Neer was tot 2017  bibliothecaris van de Bibliotheek Augustijns Instituut 
en hield een enthousiast betoog en na afloop werd nog volop gediscussieerd. De 

gasten werden meegenomen in haar specialiteit, presentaties over Augustinus en de 
spiritualiteit van de Orde der Augustijnen. Kortom we hadden weer een heel geslaagde 

‘vrienden’ bijeenkomst. Wilt u er ook bij horen en hebt u zich nog niet aangemeld, 

hieronder een inschrijfformulier. 
 

Na afloop van de bijeenkomst hebben we ons boekje uitgereikt Welkom Allemaal! een 
kennismaking met onze Geloofsgemeenschap. Het boekje kan ook meegenomen 

worden door nieuwe bezoekers aan onze vieringen. 
 

Ingrid hartelijk dank voor je uitstekende en enthousiaste presentatie. Fijn dat je zo 
betrokken blijft ook bij onze gemeenschap. We danken Zuster Wilfrida en Marleen 

Kremers voor de geboden gastvrijheid. Fijn dat zij beiden aanwezig konden zijn. 
 

Van deze gelegenheid willen we gebruik maken om degenen, die hun bijdrage voor 
2019 nog niet hebben overgemaakt, hieraan te herinneren. 

Bestuur Geloofsgemeenschap Augustinus 
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Feestelijke overdracht  

Bibliotheek Augustijns Instituut 
 

19 juni 2019, Campus Tilburg University, Warandelaan 2 Tilburg 
Het Augustijns Instituut is in 1989 door de Nederlandse Provincie der Augustijnen 

opgericht en gehuisvest in het klooster Mariënhage. Toen het Instituut in 2017 
verhuisde naar Utrecht, is besloten de kerncollectie van de wetenschappelijke 

bibliotheek bijeen te houden en over te dragen aan de Universiteit van Tilburg. 
De kerncollectie Augustinus en augustiniana bestaan uit tekstedities vanaf ca. 

1500 en verder een breed aanbod aan vertalingen van Augustinus’ werken in de 
verschillende moderne vreemde talen, zeer veel tekstcommentaren, studies over 

het leven en de leer van Augustinus, over de geschiedenis van de Orde der 
Augustijnen en voorts algemene en specifieke theologische encyclopedieën, 

bibliografieën, lexica, vakspecifieke tijdschriften en proefschriften. 
In 2018-19 is de kerncollectie geïntegreerd in de bibliotheek van de Universiteit 

van Tilburg, ontsloten via WorldCat en beschikbaar gemaakt voor studenten en 

onderzoekers. 
Op 19 juni 2019 vindt de officiële overdracht van de collectie plaats. Daarbij 

treedt Pierre Stikkelbroeck, prior-provinciaal van de Augustijnen, op als schenker 
en wordt de Universiteit van Tilburg vertegenwoordigd door drs. ing. Corno 

Vromans, directeur van Library and IT Services. 
U wordt van harte uitgenodigd bij deze feestelijke bijeenkomst aanwezig te zijn. 
 

Programma 
13.00 Inloop met koffie en thee Foyer Dantegebouw 

13.30 Opening door de dagvoorzitter DZ 001 Prof. dr. Bart J. Koet. Vice-decaan onderzoek 

TST en aldaar hoogleraar Nieuwe Testament en Vroegchristelijke Literatuur en mede-directeur 

Centre for the Study of Early Christianity 

13.40 Inleiding dr. Theo Clemens, verantwoordelijke voor de herbestemming van de 

bibliotheek:  Volg de boeken en evalueer het beleid: 1989-2019 

13.55 Inleiding drs. Ingrid van Neer, Augustijns Instituut: Studie en inspiratie. De 

betekenis van het wereldwijde netwerk van augustijnse instituten. 

14.15 Inleiding ds. Arjan Plaisier, missionair predikant en voormalig scriba van de 

PKN Genade voor de voorganger? Gebruik en bruikbaarheid van Augustinusvertalingen 

14.45 Excursie: bezoek aan de speciale tentoonstelling Biliotheekgebouw (Gebouw L) 

15.30 Pauze Foyer Dantegebouw 

15.45 Inleiding prof. dr. Anthony Dupont, KU Leuven: Waarom Augustinus vandaag nog 

lezen: louter problematisch of hoogst relevant? 

16.15 Officiële overdracht en aansluitend receptie 

 

Praktische gegevens 
Datum: 19 juni 2019, 13.00 uur - 17.00 uur 

Locatie: Dante gebouw, Campus Tilburg University, Warandelaan 2, 5037 AB Tilburg 

Aanmelden: De toegang is gratis, aanmelden wordt op prijs gesteld via deze link: 

https://tiu.nu/BibAug Informatie: Bureautst@uvt.nl 013 4663800. 

Bereikbaarheid: Het Dantegebouw ligt op enkele honderden meters van het station Tilburg-

Universiteit.  

https://tiu.nu/BibAug
mailto:Bureautst@uvt.nl
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Financieel jaaroverzicht 2018 van de 

Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven 
 

 
Toelichting: 

Bovenstaand ziet het overzicht van de inkomsten en uitgaven van onze 
geloofsgemeenschap over 2018. Ter vergelijking zijn de cijfers over 2017 

toegevoegd.  
De post Collectes aan derden onder Baten betreft het resultaat van de vastenactie 

en de adventsactie. De afdrachten van deze bedragen staan onder Lasten onder 
Verplichte en vrijwillige bijdrage. In 2018 heeft er een reservering plaatsgevonden 

van € 5.000 voor eventuele onvoorziene uitgaven in de toekomst. 
 

Als u nog vragen heeft over het bovenstaande overzicht, dan kunt u mij daar altijd 
over aanspreken. Het jaarverslag is goedgekeurd door twee Vrienden van onze 

geloofsgemeenschap die geen lid zijn van het bestuur. Deze kascontrolecommissie 
is van oordeel dat het financieel verslag over het jaar 2018 een getrouw beeld geeft 

van de financiële situatie van onze gemeenschap. 
 

Namens het bestuur dank ik alle mensen die onze geloofsgemeenschap financieel 

gesteund hebben. 
 

Ad Broeken, penningmeester 
 

 
 

 

 

 Baten 2018 2017 Lasten 2018 2017

Kerkbijdragen 17.407 16.672 Voorgangers 3.102 2.785

Collecten 9.650 9.981 Organisten 2.432 2.563

Misintenties 80 415 Huur 5.850 5.481

Collectes aan derden 6.487 7.420 Erediensten 1.197 1.448

Opbrengst Koffie 1.326 1.495 Pastoraal 1.930 1.753

Giften 500 1.565 Verpl en Vrijw. Bijdrage 6.487 7.420

Kosten koffie na viering 3.797 3.909

Werkgroepen 616 303

Contributie 75 100

Representatiekosten 395 375

Bankkosten 199 112

Reservering 5.000 5.000

Totaal 35.450 37.548 Totaal 31.080 31.249

Overschot 4.370 6.299
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Passie voor de Passie 
 

Op 3 april hield Dr. Ad de Keyzer, wetenschappelijk medewerker van het Titus 
Brandsma Instituut in Nijmegen, in het Antoniuskerkje in de Fazantlaan een 

voordracht onder de titel “Mystieke perspectieven in Bachs Matthäus-Passion”. 
Hoewel de Goede Week al weer ruim achter ons ligt, kijken we nog even terug 

op deze middag.   

 
Voor de tweeëntwintig toehoorders was het een boeiende middag. De Keyzer 

begon zijn betoog met een omschrijving van het begrip spiritualiteit: wind, geest, 
spiritus, bewogenheid, dat zijn volgens De Keyzer de voornaamste kenmerken 

van spiritualiteit. De wind die je alleen kunt voelen, maar niet kunt zien en niet 
kunt vastpakken, maar er wel degelijk is. Deze spiritualiteit, deze bewogenheid, 

ervaren velen die Bachs meesterwerk ondergaan. Je hoeft niet gelovig te zijn, 
om geraakt te worden door het verhaal over diep-menselijke gevoelens en 

ervaringen die Matthäus ons voorhoudt: het verraad van Judas, de doodsangst 
van Christus, de ontkenning van Petrus. Ervaringen die soms ons een spiegel 

voorhouden als het gaat over menselijke zwakheden.  

 

 
Johann Sebastian Bach 

De inleider nam  zijn gehoor aan de hand van 

fragmenten mee door het passieverhaal 

waarbij hij telkens wees op het samengaan, 
op de symbiose, van muziek en tekst: 

bijvoorbeeld als Jezus met zijn twaalf 
leerlingen de Olijfberg beklimt, hoor je 

dertien stijgende nootjes achter elkaar. Op 
momenten dat de tekst schuurt, 

bijvoorbeeld bij het verraad van Petrus, 
schuurt ook de muziek. Geen enkele noot is 

neergeschreven zonder bedoeling. Over de 
bedoelingen van Bach wordt overigens nog 

steeds door deskundigen getwist. De Keyzer 
wist met zijn rustige en boeiende verteltrant 

zijn gehoor te verwarmen, ondanks dat het 
koud was in het kerkje. 
 

Aan het slot van de bijeenkomst was er een applaus dat opvallend lang aanhield. 
Naar mijn beleving was het niet alleen de waardering voor de spreker die 

opklonk, maar was het ook bedoeld als een postume hulde aan het genie Bach 
en zijn tekstdichter Picander die een kleine driehonderd jaar geleden dit 

kunstwerk schiepen. 
 

Frans Savelkouls 
 

Ad de Keyzer schreef twee boeken over de Matthäus-Passion: “Mystieke perspectieven in 

Bachs Matthäus-Passion” en “Bachs grote passie”.  
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“Een beeld begint pas écht te leven als je het 

bijbehorende verhaal ervan kent” 
 

In onze serie interviews met voornamelijk mensen uit onze geloofsgemeenschap, 

waren we ditmaal te gast bij iemand die bij velen van u al wel bekend zal zijn 

maar van wie tot op heden het doopceel nog niet door ons was gelicht. Zij mag 
eigenlijk wel te boek staan als de “duizendpoot”  van onze gemeenschap zoals in 

de loop van het interview hieronder zal blijken. Linda Derksen en Gert Dirksen 
gingen op bezoek bij Anita van der Kam.  

 
 

 

Dit keer voor jou zelf de bekende 
openingsvraag: waar ben je geboren 

en uit welk nest kom je? 

Ik ben geboren hier in Eindhoven in 
het stadsdeel Gestel. Als jongste in 

een gezin met vier kinderen, twee 
jongens en twee meisjes. In de jaren 

'60 heb ik het hele rijtje nog 
doorlopen met doopsel, eerste 

communie in een witte jurk, vormsel 
en plechtige communie. Maar toen ik 

twaalf was zijn we verhuisd naar 
Waalre en door de verandering van 

omgeving werd dat voor mij geen 
“kerkse” periode. 
 

Kun je iets zeggen over je (school) opleiding ? 

Ja, ik ging naar het Van Maerlantlyceum en heb daar het Gymnasium Beta-diploma 
behaald. Ik herinner me een poster die op de muur in onze school prijkte met als 

tekst: “Ik ben een meisje met een wiskundeknobbel, zielig hè?” Die was in die tijd 
bedoeld om meisjes te stimuleren iets te gaan doen met de exacte vakken. In mijn 

geval was er helemaal geen stimulans nodig. Voor mij stond sowieso vast dat ik 
naar de TU wilde om Bouwkunde te studeren. 

 
En hoe verliep daarna je studie? 

Ik ben afgestudeerd als constructief ontwerper. Dit houdt in dat wat een architect 

op papier zet door jou wordt omgezet in materiaal, zoals bijvoorbeeld in staal of 
beton. In dit beroep moet je kunnen ontwerpen, meedenken met de architect en 

het kostenplaatje in de gaten houden. Ik was hoofdconstructeur bij een advies- en 
ingenieursbureau in Eindhoven, hetgeen betekende dat je zelfstandig werkte voor 

je opdrachtgevers.  
Ik heb het creatief bezig zijn, denk ik, geërfd van mijn opa’s. Voor dat ontvangen 

talent ben ik dankbaar. Maar je moet ook uitgedaagd worden, om steeds verder 
te komen. Vanwege dat aspect koos ik als meisje destijds voor de afstudeerrichting 

constructie tussen in hoofdzaak jongens. Ik had ook als architect willen werken, 
zoals mijn zus, maar heb geen spijt van mijn uiteindelijke keuze. 
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Klopt het dat je meerdere hobby’s hebt? 

Ja, zo ben ik  geïnteresseerd in de natuur, waar ik erg van kan genieten. Van de 
vogels in mijn tuin, die ik dan ook enigszins wild laat. Al tref je er ook potten met 

viooltjes aan, die tot mijn verrassing, zichzelf dit jaar weer hebben uitgezaaid.  

Een hele grote hobby is dansen. Dat doe ik al vanaf mijn twaalfde in Waalre. Het 
begon met klassiek ballet waarvoor ik op een gegeven moment driemaal in de week 

trainde, zodat je balletlerares kon worden, een droom van me. Later ging ik ook 
andere dingen uitproberen zoals tapdance en meer van die moderne dansvormen. 

Ook de flamenco spreekt me aan, mede dankzij de bewonderingswaardig pure 
dansstijl van mijn inspirerende lerares Jessica Achten. En ik ben fan van de 

Argentijnse tango.   
Een heel andere hobby van mij is websites bouwen. Toen mij door het bestuur 

gevraagd werd om de website voor onze geloofsgemeenschap op te zetten, mocht 
ik eerst een snelcursus van zes lessen “Website bouwen” volgen. Dat bleek een 

schot in de roos. Daarna heb ik nog andere mensen op het Web geholpen en zo 
kwam ik op een dag bij Orion 22 (expo podium, zie orion22.nl) terecht in Woensel. 

Tot mijn geluk mocht ik daar ook exposeren met mijn tekeningen, de zogeheten 
“one-liners”. Waarin ik probeer om in één lijn ook beweging te vangen. Zoals van 

een stel dat samen de tango danst.   
 

 

Ook iconen zijn tegenwoordig iets waar ik me graag 

mee bezig houd. Dat heeft heel wat fascinerende 
aspecten. Zo is er het dilemma dat niemand weet 

hoe Jezus er in werkelijkheid uitzag. Waarom zou je 
Hem dan willen ‘vangen’ in een afbeelding? En dan 

is er het punt dat je niet zelf een icoon behoort te 
ontwerpen. Waardoor je dus gedwongen zou zijn 

om iets van meer dan duizend jaar geleden na te 

maken? Op zoek naar antwoorden vind ik het 
boeiend om te ontdekken dat ze vaak oorspronkelijk 

geschoeid zijn op het principe van een met een 
passer en rechthoek te construeren geometrie. 

Zoals bij de gulden snede, maar ook in andere 
verhoudingen. Zo wordt het hoofd, de haarbos en 

de nimbus geplaatst binnen drie cirkels in elkaar. 
Als je dat ontdekt is het erg gaaf. Op de TU 

Bouwkunde verbood men ons dit klassieke gedoe en 
stimuleerde men juist het ontwerpen op eigen 

gevoel. Gelukkig trok geometrie me altijd al aan. En 
nu bekijk ik graag oude iconen, hun beeltenis én de 

onderliggende laag, het lijnenspel. 
 

Een tijdlang was je minder kerks. Hoe ben je er in terug gekomen? 
Dat ging eigenlijk als volgt. In 2013 overleed mijn moeder. Zij was lang ziek 

geweest. Zij was desondanks altijd positief en putte veel kracht uit haar geloof in 
Maria, net als haar eigen moeder, mijn oma. Een steen van Onze Lieve Vrouw  van 

Den Bosch vind je dan ook ingemetseld naast de voordeur van dit huis. Ik wilde ook  
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zelf ontdekken wat de kracht van het geloof van mijn moeder was. Dat stimuleerde 
mij om ’s zondags kerken te bezoeken. Zo kwam ik een aantal keren in de Paterskerk, 

ook net die dag dat Joost Koopmans een oproep deed om een tafel gereed te maken 
achter in de kerk voor de komende Vastenactie. Enigszins nerveus meldde ik me na 

afloop bij de koffie in de Groene Zaal en de ontvangst door Joost en Corry de Bont 

was zo hartelijk  dat ik de zaterdag erop meteen aan de slag ben gegaan. Zo rolde ik 
er dus in. 

 
En nu heb je inmiddels meerdere taken? 

Ja, die eerste keer, met kleurige posters en dubbele witte amaryllisbloemen, was 
voor mij meteen aangepakt als een groot eerbetoon aan de in Homs, in Syrië, ver-

moorde Nederlandse pater Frans van der Lugt. En toen kwam van het een snel het 
ander. Zo werd ik benaderd om in het bestuur te komen, daarna voor het ontwerpen 

en bijhouden van de website van onze geloofsgemeenschap, en ik maak deel uit van 
de redactie van dit blad, allemaal bezigheden die met vormgeving van doen hebben. 

En zo ben ik ook een van de kartrekkers geworden van  onze nachtmis met Kerstmis.   
 

 

In een Kerk-krant interview hoort 
natuurlijk ook een vraag over 

geloofsbeleving. Wat wil je daarover 

kwijt? 
Geloof is voor mij iets heel 

persoonlijks. Het draait hoofdzakelijk  
om geloof,  hoop en liefde. Hoop en 

liefde kun je aan iemand anders door-
geven, geloof echter niet. Geloof wil, 

zoals ik dat beleefd heb, met enige 
groeistuipen, geënt worden op je 

eigen ik. Een goed voorbeeld krijgen 
helpt veel. Ik wil dan ook graag 

vermelden dat ik met name Joost 
 
Koopmans mis als onze leraar en motivator. Zonder ook maar iemand anders tekort 
te willen doen in onze bloeiende gemeenschap, want ook daar zijn bewon-

derenswaardige mensen aan het werk. 
 

We hoorden dat je bezig bent met het bouwen van een eigen website. Klopt dat? 
Ja, dat is juist. Weer een nieuwe uitdaging. Volgens mij begint een beeld pas écht te 

leven als je ook het verhaal dat erachter zit hebt leren kennen. Dat de persoon van 
Jezus (Onze Lieve Heer zoals mijn moeder hem vroeger noemde) een grote 

inspiratiebron is, dat kan ik beamen. Vorig jaar mocht ik de kerstkaart ontwerpen 
voor onze gemeenschap. De tekst die voorkomt in psalm 24 over “Poorten verheft u, 

gij aloude ingangen, opdat de Koning der ere inga”, zie je afgebeeld op die kerstkaart. 
Op mijn site www.vanderkam.art wil ik graag mijn tekeningen met anderen delen en 

liefst ook toelichten.  

In de korte nababbel waarin we de gastvrouw bedankten voor het open gesprek waren 
de aanwezigen het eens over Anita’s opmerkingen aangaande de rol van Joost met de 

toevoeging dat we toch wel heel blij mogen zijn hoe onze gemeenschap met zijn 
talloze vrijwilligers ook thans groeit en bloeit. Waarvan akte.                  
 



14 
 

  
Gastvrijheid vanuit christelijke inspiratie 

 
Sinds de mensheid bestaat is er altijd een vorm van gastvrijheid geweest tussen de 

mensen. Gasten waren welkom, ze kregen vaak een ereplaats in huis en er werd 

een overvloedig maal bereid. De christelijke gastvrijheid heeft haar wortels in de 
bredere gastvrijheid zoals die van de oudheid in het Middellandse Zeegebied. De 

vroegste gastvrijheid was een vorm van bijstaan van reizigers en betrof de opvang 
van vluchtelingen. Er waren nog geen hotels en men was aangewezen op de hulp 

van particulieren.  
 

 

 
Gastvrijheid van Abraham 

Christelijke gastvrijheid lijkt veel 

op de Grieks-Romeinse gast-
vrijheid. Ook de Joodse traditie 

speelde mee. Toch zijn er door de 

christelijke invloed revolutionaire 
verschillen ontstaan.  

Eerst beschouwen we een 
moment de elementen die we bij 

alle drie zien. Gasten werden 
geassocieerd met de goddelijke 

wereld. Vaak was er een 
voetwassing en er werd voedsel 

en logies aangeboden. De gast 
viel onder bescherming van de 

gastheer. De gast vertelde 
verhalen uit zijn wereld en nam 

deel aan de verering van de 
goden van de gastheer. Maar de 

christelijke traditie legde andere 
maatstaven aan. De christelijke 

gastvrijheid breidt de Joodse uit 

en transformeert de Grieks-
Romeinse. Bij de christenen 

speelt een rol dat wij allen als het 
ware voorbijtrekkende reizigers    

zijn in deze wereld. Net als de Joden verlangde men God te behagen. De christenen 
gaan een stap verder doordat ze zichzelf zien als deelgenoot van Gods eigen 

gastvrijheid zoals die tot uiting komt in de schepping, in de verlossing door Christus 
en vooruitlopend op de komende gastvrijheid in de nieuwe hemel en de nieuwe 

aarde. Jezus is het hoofdmodel van de eucharistie.  In de gastvrijheid zet de christen 

de eucharistische opdracht voort. In de arme, in de vreemdeling ontvang je Christus 
zelf. Bij de Grieken en de Romeinen was er altijd een motief van zelfzucht en 

wederkerigheid. Je geeft om terug te ontvangen en je geeft alleen aan je eigen 
vriendjes. Egoïstische en antisociale elementen speelden een rol. De christelijke 

gastvrijheid transformeert de Grieks-Romeinse door zelfopoffering aan de minsten 
der mijnen. Gelukkig wordt de belangeloze gastvrijheid binnen onze christelijke 

gemeenschappen als een wezenlijke en blijvende opdracht gezien om in de huidige 

wereld warmte, solidariteit en zorg te bewerken.              Dolf van der Linden OSA 
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LEKENPRAAT   XXXVI 

 
Laten we beginnen met een van ons aller zegeningen te benoemen: we leven in 

een vrij land met een vrije pers. Of dat betekent dat we altijd blij moeten zijn met 

de hedendaagse media, is echter een gewettigde vraag. De spraakmakende 
cultuur-theoloog Frank Bosman leek zich deze vraag ook te stellen in een artikel 

met als intrigerend thema de “Verkwanseling van Christelijke feesten aan de 
commercie.” Dat geleidelijke proces wijt hij onder andere aan  mensen uit de 

grachtengordel die steeds bij Pauw en Jinek mogen aanschuiven en die zichzelf als 
zo verlicht beschouwen, dat ze een feest als Pasen niet langer aan religie koppelen. 

Een  opvatting die dan langzaam doorsijpelt naar de rest van de samenleving 
alwaar warenhuis en supermarkt zich volgaarne storten op wat zij Lentefeest gaan 

noemen.  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Nu is het de vraag of die verschuiving van religieus naar commercieel  feest wel 

helemaal op rekening van genoemde mediafiguren moet worden geschoven -er 
zijn vast ook wel andere oorzaken aan te wijzen- maar het is een bekend feit dat 

de invloed van (social)media op het denken en daarna doen en laten van veel 
mensen groot is. Nooit was er meer aandacht voor de waan van de dag dan in 

deze periode van de geschiedenis van de mens zou ik zeggen. En een zekere 
arrogantie lijkt niet vreemd aan mensen die in hierboven aangehaalde 

programma’s soms met dedain over godsdienst praten. Voor de rest het onderwerp 
inhoudelijk negerend. 

Gelukkig zijn er nog een paar dagbladen die  wel  aandacht hebben voor religie en 
spirituele zaken, en waar het thema zingeving derhalve regelmatig aan de orde 

komt. Maar ook daar kan een  journalistieke uitglijder  voorkomen. Want de grote 
kop “Nederland is weer minder religieus geworden” boven een artikel over 

teruglopend kerkbezoek is natuurlijk uiterst merkwaardig. Volgens mij zijn gelovig  
 

 

 
 

 
 

                          
Het oude en het nieuwe Pasen 
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zijn en een kerk bezoeken twee aparte zaken. Met enige ironie, werd dit onlangs goed 

verwoord door Herman Finkers in de uitspraak dat hij nog steeds gelovig is al heeft 
de Kerk er van alles aan gedaan om hem van zijn geloof te doen vallen. 

Dat hij ons dit überhaupt via de televisie kon laten horen, is iets dat gekoesterd mag 
worden. Want de tijd  die op dat medium aan geloofszaken mag worden besteed, lijkt 

jaarlijks minder te worden. En dat dan weer als gevolg van die “verlichte opvattingen” 
als zouden Nederlanders zich niet meer met religieuze of spirituele aangelegenheden 

bezig houden, iets wat Joost Koopmans in de meest recente Roerom kon logenstraffen 
door te wijzen op de zeer grote belangstelling voor The Passion. Deze verschuiving 

van “geloofsbeleving” is zeker iets om later nog eens op terug te komen, lijkt me. 
Maar voor nu wil ik me beperken tot nog wat kritische noten als het gaat om media 

en nieuwsvoorziening.  
Dat objectiviteit in media nagestreefd maar nooit helemaal bereikt kan worden, lijkt 

me een open deur. Zoals een filosoof altijd start met zijn kijk op de wereld vanuit 
eigen belevenis, zo heeft ook een journalist altijd een eigen mening wanneer hij een 

onderwerp aansnijdt. Maar erger dan deze aan de mens inherente subjectiviteit is de 

onwil bij sommige media om thema’s die besproken worden, te belichten vanuit een 
andere dan de gebruikelijke hoek. Zo zal men bij reportages over kerkelijke aange-

legenheden, vooral als ze het Vaticaan betreffen, regelmatig alleen Antoine Bodar naar 
zijn mening vragen, alsof hij, die zeker geen fan van Paus Franciscus genoemd kan 

worden, de enige zou zijn die over dat onderwerp wat te melden heeft. En ook bij de 
tv-uitzendingen van de  Eucharistieviering blijft de keuze beperkt tot een select 

groepje parochies die liefst zo traditioneel mogelijk in het spoor van conservatief 
Nederland (denk aan kardinaal Eijk ) blijven. Het gevolg is, dat mensen die voor de 

zondagsviering noodgedwongen aangewezen zijn op de televisie geheel onwetend 
blijven van het feit dat er binnen de katholieke kerk ook eucharistie gevierd kan 

worden op de manier zoals bij ons of soortgelijke kritische geloofsgemeenschappen. 
Is het dan alleen maar kommer en kwel in medialand? Nee, natuurlijk niet. Gelukkig 

kunnen we ook nog terecht bij programma’s als Adieu God, De Verwondering of 
Kruispunt waar allerlei zaken rondom geloof en zingeving aan de orde komen. Maar 

twee aspecten behoeven mijns inziens verbetering. Eerst en vooral nuancering in de 

berichtgeving rondom misbruik in de Kerk waarbij generaliserend met het vingertje 
gewezen wordt naar een instituut dat toch ook zoveel positiefs betekend heeft en nog 

altijd betekent in de wereld. Ik doel dan op de talloze mensen die- onder het media 
motto  “goed nieuws is geen nieuws”- , zelden of nooit media aandacht krijgen terwijl 

zij, beroepshalve als zielzorger, als missiezuster of -pater, als vrijwilliger in allerlei 
kerk-gerelateerde instellingen of verbanden, dagelijks hun halve of hele leven actief 

zijn ten bate van de medemens. 
Het tweede aspect brengt ons weer terug bij het begin van het verhaal. Media zouden 

– net als trouwens het onderwijs op (basis)scholen- ook wat meer kunnen doen aan 
het opheffen van de schrikbarend snel groeiende onwetendheid ten aanzien van de 

christelijke wortels in ons land. Want als Kerstmis en Pasen al geen religieuze 
betekenis meer hebben voor de “gemiddelde” Nederlander, hoe onbekend zal het 

naderende Pinksterfeest dan voor hem of haar zijn? Misschien een extra aansporing 
voor ons die  die betekenis nog wel kennen, te helpen de geest te laten waaien 

waarheen hij wil? 

                                             Gert Dirksen 
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Augustinus spreekt: 
 

HEMELVAART 

 
Wat een geweldige heerlijkheid, dat Christus opstijgt naar de hemel  en zit aan de 

rechterhand van de Vader! Maar met onze ogen kunnen wij dat niet zien. We 
hebben hem overigens ook niet aan het kruis zien hangen of zien opstaan uit het 

graf. Dat houden wij vast met de ogen van het geloof. Wij zien het met de ogen 
van het hart. En wij worden gelukkig geprezen omdat wij niet zien en toch geloven.  

De Joden hebben Christus wel gezien. Maar hem zien met je lichamelijke ogen is 
niet belangrijk. Het gaat erom hem te zien met de ogen van je hart en in hem te 

geloven. Als Christus nu in levenden lijve voor je stond en niets zou zeggen, hoe 

zouden we dan kunnen weten dat hij het was? Maar, wat zouden we eraan hebben, 
als hij niets zou zeggen? Is het dan niet beter dat hij in het evangelie tot ons 

spreekt, zonder lichamelijk aanwezig te zijn, in plaats van voor ons te staan zonder 
iets te zeggen?  

Maar hij is echt wel aanwezig als je hem in je hart sluit. Geloof in hem, dan zie je 
hem. Hij staat dan wel niet voor je ogen, maar hij bezit je hart. Zou hij niet bij ons 

zijn, dan zou niet waar zijn wat we hem zojuist hebben horen zeggen: 'Zie, ik ben 
met je tot aan het einde van de wereld.'   

(Uit Preek 263,3; Zie: Als licht in het hart, 208) vertaling Wim Sleddens) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

LEZINGEN, CURSUSSEN, ACTIVITEITEN 
 

Stiltewandeling met mystieke momenten in de natuur 

Mystiek is een eenheidservaring met de werkelijkheid. Ook in de geschapen werkelijkheid in Gods 

vrije natuur is God te vinden. In de inleiding gaan we uit van mystieke teksten van Dag 

Hammerskjöld, Zukui Jifu  (zenvrouw) en Franciscus van Assisi. Datum: vrijdag 5 juli en 2 augustus 

Tijd en plaats: 14.00u.-16.30u. Kerkwijkcentrum Tongelre, 't Hofke 153, 5641 AK Eindhoven, links 

van de Martinuskerk. Kosten: geen, behalve eigen consumpties. Programma:14.00u. Inleiding vanuit 

een mystieke tekst. 14.30u. Stiltewandeling door het Groen Domein Wasven; start Beukenlaantje, 

’t  Hofke. 15.30u. Nagesprek in Kerkwijkcentrum Tongelre Leiding: Theo v.d. Elzen. 

Informatie/opgave: Ruud Aalders, apraalders@onsneteindhoven.nl tel.040-2448611 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Theo Scheenloop overleden 
 

We ontvingen bericht van het 
overlijden van Theo Scheenloop, lid 

van onze Geloofsgemeenschap. Theo 
is in onze viering herdacht. Joost 

Koopmans ging op 29 april j.l. voor bij 

zijn uitvaart op de Natuurbegraaf-
plaats te Heeze. Hij kende Theo al 

vanaf 1970 toen hij stage liep in 

Jagershoef. 

 

mailto:apraalders@onsneteindhoven.nl
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Overweging van Marleen Kremers 
 

Tijdens de viering van zondag 19 mei hield pastoraal werkster Marleen Kremers een 

overweging getekend door een persoonlijke ervaring die haar diep geraakt had. 

 
Normaal gesproken heb ik altijd een opbeurend woordje klaar voor mijn vieringen. Ik 

probeer de lezingen van de dag uit te leggen en te kijken wat wij er in ons dagelijks 
leven mee kunnen doen. De boodschappen die Jezus heeft doorgegeven aan zijn 

leerlingen zijn zo waardevol en ook nog steeds zo actueel in onze tijd. Vandaag weer 
zo’n prachtig voorbeeld van Jezus die zegt: “Ik geef jullie een nieuw gebod, niet een 

verbod zoals de tien geboden, maar een gebod. Om elkaar lief te hebben. Dat betekent 
liefde voor iedereen: de armen, de zieken, de besmettelijken, de mensen die aan de 

rand van de maatschappij leven, de daklozen en noem maar op. Aan jullie liefde voor 
elkaar zullen de mensen kunnen zien dat jullie mijn leerlingen zijn”. Ik vind 

naastenliefde een prachtig thema om over na te denken. Maar ik voelde bij mezelf, 
tijdens het voorbereiden van deze viering, dat er bij mij iets dwars zat, dat ik even 

niet goed bij mijn liefde kon komen. Ik wil jullie graag vertellen hoe dat gekomen is. 
Omdat het voor mij iets wezenlijks geraakt heeft en dat wil ik graag met jullie delen.  

 

Afgelopen week sprak ik tijdens de koffie een gepensioneerde priester. Het was me al 
vaker opgevallen dat hij alleen naar eucharistievieringen kwam. Een aantal keren, als 

hij dan toch per ongeluk in een woord- en communieviering terecht gekomen was, 
stond hij op zodra hij mijn stem hoorde en ging onmiddellijk de kapel uit. Als hij 

wegliep uit mijn viering probeerde ik er niet te veel aanstoot aan te nemen, maar toch 
begon het wel te knagen. Zodoende had ik afgelopen week de moed verzameld om 

hem er eens naar te vragen. Ik vroeg hem naar zijn visie op woord- en communie-
vieringen. Hij zei, heel beeldend, ik heb liever een echt gesprek met iemand dan dat 

ik kijk naar een foto. Ik bedoel, ik ontmoet liever iemand in levende lijve dan dat ik 
een brief van iemand ontvang. Met andere woorden, dacht ik, een woord- en 

communieviering is in zijn ogen een slap aftreksel van de eucharistieviering. Nu is hij 
natuurlijk niet de eerste die dit aan mij duidelijk maakt. Het is wel vaker voorgekomen 

dat mensen specifiek vragen of er op zondag een eucharistieviering is omdat de 
mensen niet naar een woord- en communie viering willen komen. Ik sprak een priester 

die niet dacht dat woord- en communie vieringen de toekomst waren, want als er in 

de toekomst weer meer gelovigen zouden komen, dan zouden er ook weer meer 
priesters zijn en dus eucharistievieringen gehouden worden. Met andere woorden: er 

is geen toekomst voor jou als voorganger binnen de Kerk. 
 

Ik denk, en ik hoop eigenlijk ook, dat deze mensen niet beseffen hoe pijnlijk het kan 
zijn voor een pastoraal werker om dit soort dingen te horen. En al helemaal voor een 

vrouw, voor wie het door de Kerk onmogelijk wordt gemaakt om ooit in dezelfde 
functie te kunnen werken als een man. Simpelweg vanwege het feit dat ik een vrouw 

ben zal ik nooit priester worden, zelfs als we de huidige paus mogen geloven, die zo 
geroemd wordt vanwege zijn progressieve houding. Nooit zal ik gewijd kunnen worden 

en op hetzelfde niveau kunnen functioneren als een man. Uitgesloten, op basis van 

geslacht. Ik zal eerlijk toegeven dat dit mij soms wel eens verdrietig stemt. 
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Dat discriminatie zo aan de basis ligt van ons geloof en van de Kerk, ja dan schaam 
ik me er zelfs voor dat ik bij zo’n club hoor. Dat de ongelijkheid tussen man en vrouw 

zo uitdrukkelijk en koste wat het kost behouden moet blijven, vind ik zeer triest. 
Staat er niet helemaal in het begin van de Bijbel te lezen dat God de mens schiep 

naar zijn evenbeeld, mannelijk en vrouwelijk? Waarom zijn we dan toch niet allemaal 
gelijk?  

 
 
 

Het kost me wel eens moeite om hier 
doorheen te prikken en te denken: maar 

dit is niet de kern van mijn geloof, dit is 
niet hoe ik mijn geloof beleef. En ik kan 

ook absoluut niet geloven dat Jezus het 

ooit zo gewild heeft. Heb elkaar lief, dat 
is de boodschap voor vandaag. Voor mij 

begint elkaar liefhebben met gelijkheid, 
rechtvaardigheid. Je behandelt een 

ander zoals je zelf ook behandeld wil 
worden. In de praktijk blijkt dit toch wel 

eens moeilijk te zijn, om allerlei 
redenen. Vooral wanneer een ander 

jouw niet behandelt zoals je behandeld 

wilt worden, gaat het wringen. 

 

Je kunt dan boos worden, verdrietig zijn, je gekwetst voelen, en dat is ook heel 
normaal. Maar je kunt de ander niet veranderen, je kunt alleen kiezen hoe je er zelf 

mee om gaat en het is aan jou om te bepalen of je je laat raken door die ander. Of 
dat je zelfs dan, tegen iemand die jouw pijn gedaan heeft, kunt zeggen: ik heb je 

lief. Dat je boven je gekwetstheid heen uitstijgt. Dat is krachtig, dat is vergeving 

van het hoogste niveau. En ook ontzettend moeilijk.  
 

Maar daarom hebben we ook juist pijnlijke situaties nodig om dit te kunnen oefenen, 
om hierin te kunnen groeien. We willen het vaak niet horen maar je leert het meest 

van pijnlijke momenten. Mijn pijnlijke ervaring tijdens de koffie heeft mij 
geïnspireerd tot deze woorden. Het heeft mij verdriet gedaan maar het heeft mij 

ook aan het denken gezet over mijzelf en dat ik zo dankbaar ben dat ik als 
voorganger hier voor jullie mag staan, zonder dat jullie de kapel uit lopen als jullie 

mij zien. Dat het ook anders kan. Daarom wil ik het de gepensioneerde priester ook 
niet kwalijk nemen dat hij zo denkt. Ik wil het de mensen die alleen maar naar 

eucharistievieringen komen ook niet kwalijk nemen dat zij een woord- en 
communieviering niet zien zitten. Ik wil juist proberen om met liefde naar deze 

mensen te kijken, hoe moeilijk dat soms ook kan zijn. We zijn allemaal mensen met 
onze eigen opvattingen, oordelen en gedachtes. Ik kan een ander niet veranderen. 

Ik vind voorgaan in de viering heel mooi en fijn om te doen en ik ben ook heel 

dankbaar dat jullie hier allemaal zijn gekomen, dat ik samen met jullie mag vieren.  
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Volgende aflevering 
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Ziekenbezoek en ziekencommunie 
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De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten niet te plaatsen, in te 

korten of anderszins redactioneel te bewerken.  Het copyright berust bij de auteurs van de 

bijdrage. 

De gepensioneerde priester zei ook nog heel treffend en eigenlijk in strijd met 

zijn standpunt over woord- en communievieringen: de mensen komen niet naar 

de kerk voor de voorganger, maar om vol vreugde het woord van de Heer te 
horen. Dat is zeker waar, we komen samen rondom de woorden van de Bijbel, 

dat zij ons mogen voeden en inspireren, kracht geven en sterken, zodat wij 
betere mensen mogen worden en samen een hechte gemeenschap kunnen 

vormen. Het gaat om de verhalen en niet om de voorganger, maar toch voel ik 
me gezegend als ik hier voor jullie mag staan en ben ik dankbaar voor de 

positieve reacties die ik in ontvangst mag nemen. Ik voel me thuis bij jullie en 
ook hier in huis bij de zusters, gewijd of ongewijd. 

 
Marleen Kremers 
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